HML/2012/11.01.06.03.01/2019

Tiedote 24.3.2020

UUDET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET TULEVAT VOIMAAN 1.4.2020
Kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, jätelautakunta Kolmenkierto, hyväksyi 12.3.2020 päivitetyt
jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräykset koskevat Hattulaa, Hausjärveä, Hyvinkäätä, Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Järvenpäätä, Keravaa, Loppea, Mäntsälää, Nurmijärveä, Riihimäkeä, Tuusulaa ja Valkeakoskea. Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia paikallisia sitovia säännöksiä, jotka
koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua ja keräämistä.
Nurmijärven osalta samalla kumoutuivat vanhat, vuodelta 2007 peräisin olevat kunnan jätehuoltomääräykset. Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.4.2020.
JÄTEASTIAN TYHJENNYSVÄLIT
Huhtikuun alusta alkaen sekajäteastian pisin tyhjennysväli on neljä viikkoa ympäri vuoden. Kuivajäteastian pisin tyhjennysväli on jatkossa kahdeksan viikkoa, mikäli kiinteistöllä erilliskerätään tai kompostoidaan biojäte. Kuivajäte ei siis sisällä lainkaan biojätettä. Enintään kahdeksan viikon tyhjennysvälin saa
ilmoittamalla jätteenkuljetusyritykselle kompostoinnista tai biojätteen erilliskeräyksestä. Hakemuksia
jätelautakuntaan ei enää tarvita. Kahdeksaa viikkoa pidemmät tyhjennysvälit kuivajäteastialle haetaan
edelleen jätelautakunnalta poikkeamana jätehuoltomääräyksistä. Uudet jätehuoltomääräykset mahdollistavat biojätteen tyhjennysvälin pidentämisen kahteen viikkoon ympäri vuoden.
LAJITTELUVELVOITTEET
Nurmijärven kunnan asukkaiden osalta isoimpia muutoksia ovat hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteiden laajeneminen taaja-asutusalueilla. Kartonki- ja muovipakkausjätettä tulee erilliskerätä asuinkiinteistöillä, joilla on viisi tai enemmän asuinhuoneistoja. Lasipakkausjätettä ja metallia tulee erilliskerätä
asuinkiinteistöillä, joilla on kymmenen tai enemmän asuinhuoneistoja.
UUSIEN LAJITTELUVELVOITTEIDEN VOIMAANTULOON SIIRTYMÄAIKA
Nurmijärven kunnan osalta kartonki- ja lasipakkausjätteen sekä metallin erilliskeräysvelvoite ja energiajätteen keräyskielto tulevat voimaan kuuden kuukauden kuluttua määräysten voimaantulosta.
Muovipakkausjätteen keräysvelvoite tulee voimaan, kun kunnan kilpailuttama kuljetus alkaa alueella.
Tämä tapahtuu aikavälillä 1.1.2021 - 31.5.2022. Muovipakkausjätteen keräysvelvoitteen alkamisesta
tiedotetaan erikseen, kun tarkka ajankohta kuljetuksen alkamiselle on tiedossa.
Mikäli taloyhtiöillä on haasteita uusien jäteastioiden sijoittamisessa, kannattaa selvittää mahdollisuus
yhteisiin keräysastioihin naapurin kanssa.
SAOSTUS- JA UMPIKAIVOLIETTEEN TYHJENNYS JA KÄSITTELY
Asumisessa syntyvän jätevesilietteen tyhjennysväli pysyy ennallaan. Säiliöt on tyhjennettävä kerran vuodessa tai useammin, mikäli ne sisältävät käymälävesiä. Pelkästään pesuvesiä sisältävät harmaavesisäiliöt
tulee tyhjentää vähintään kerran kolmessa vuodessa.
Lietteen omatoiminen käsittely muuttuu ilmoitusvelvolliseksi, kun käsitellään oman talouden lietteitä.
Mikäli käsittely koskee enintään neljän asuinkiinteistön lietteitä omatoimisesti, tulee uusien määräysten
mukaan hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksistä jätelautakunnalta.
Lisätietoa jätehuoltomääräyksistä ja muun muassa hakemuslomakkeita löytyy osoitteesta www.kolmenkierto.fi.
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